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Versículos do Antigo Testamento, que se referem a Israel, e que
são citados no Novo Testamento como se referindo aos cristãos
Charles D. Provan
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto 1

As citações em si estão em negrito, para chamar a atenção do leitor para elas. Os
versículos vizinhos (não negritados) foram incluídos para que o contexto possa ser
examinado.
Esses versículos demonstram que o Novo Testamento considera a Igreja como Israel,
por causa do fato que os versículos “israelitas” do Antigo Testamento são
repetidamente citados como se referindo aos cristãos.

CITAÇÃO #1 (Lv. 26:11-12 / Ez. 37:28 / 2Co. 6:16)
Levítico 26:3-12
3
Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes,
4
Então eu vos darei as chuvas a seu tempo; e a terra dará a sua colheita, e a árvore do
campo dará o seu fruto; 5 E a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará
à sementeira; e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. 6
Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante; e farei
cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. 7 E
perseguireis os vossos inimigos, e cairão à espada diante de vós. 8 Cinco de vós
perseguirão a um cento deles, e cem de vós perseguirão a dez mil; e os vossos inimigos
cairão à espada diante de vós. 9 E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos
multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. 10 E comereis da colheita velha,
há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. 11 E porei o meu
tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. 12 E andarei no
meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo.
Ezequiel 37:21-28
21
Dize-lhes pois: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu tomarei os filhos de Israel
dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei
à sua terra. 22 E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de
todos eles, e nunca mais serão duas nações; nunca mais para o futuro se dividirão em
dois reinos. 23 E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas
abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações,
em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
24
E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor; e andarão nos
meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão. 25 E habitarão na terra que
dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais; e habitarão nela, eles e seus filhos,
e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe
eternamente. 26 E farei com eles uma aliança de paz; e será uma aliança perpétua. E os
estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. 27
E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
28
E os gentios saberão que eu sou o SENHOR que santifico a Israel, quando estiver o
meu santuário no meio deles para sempre.
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2 Coríntios 6:14-16
14
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a
justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 15 E que concórdia
há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 16 E que consenso tem o
templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus
disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu
povo.
**********************************************************************
Tanto a passagem em Levítico como aquela em Ezequiel profetizam um tempo quando os Israelitas
obedecerão a Deus. Deus, por sua vez, abençoará Israel fazendo deles o seu povo, e colocando o
seu tabernáculo no meio deles. Nos tempos de Moisés e Ezequiel, isso significava que Deus iria
colocar um templo literal dentro do território de Israel, e viver ali. Mas vemos Paulo em 2 Coríntios
(escrevendo aos cristãos gentios que viviam na Grécia!) aplicando as profecias à Igreja de Cristo.
Como pode ser isso, a menos que Paulo considere os cristãos como o Israel verdadeiro de Deus,
agora sob um pacto que não tem necessidade de templos de pedra e madeira, ou de restrições
genealógicas? Deus não vive mais em construções de pedras, mas vive nos crentes. Suas bênçãos
não estão restritas aos limites geográficos de um pequeno país no Oriente Médio, mas espalham-se
por todo o mundo! Assim, Deus cumpre as profecias de Moisés e Ezequiel, mas de uma forma nãoracial, não-geográfica e sem edifício material!

**********************************************************************

CITAÇÃO #2 (Dt. 30:12-14 / Rm. 10:6-8)
Deuteronômio 30:1-14
1
E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto
diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o SENHOR
teu Deus, 2 E te converteres ao SENHOR teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme
a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, e com toda a tua
alma, 3 Então o SENHOR teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de
ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o SENHOR
teu Deus. 4 Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te
ajuntará o SENHOR teu Deus, e te tomará dali; 5 E o SENHOR teu Deus te trará à terra
que teus pais possuíram, e a possuirás; e te fará bem, e te multiplicará mais do que a
teus pais. 6 E o SENHOR teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua
descendência, para amares ao SENHOR teu Deus com todo o coração, e com toda a tua
alma, para que vivas. 7 E o SENHOR teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus
inimigos, e sobre os teus odiadores, que te perseguiram. 8 Converter-te-ás, pois, e darás
ouvidos à voz do SENHOR; cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno.
9
E o SENHOR teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu
ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu bem; porquanto o
SENHOR tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais, 10
Quando deres ouvidos à voz do SENHOR teu Deus, guardando os seus mandamentos e
os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao SENHOR teu
Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma. 11 Porque este mandamento, que
hoje te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. 12 Não está nos céus,
para dizeres: Quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga, e no-lo faça ouvir, para
que o cumpramos? 13 Nem tampouco está além do mar, para dizeres: Quem passará
por nós além do mar, para que no-lo traga, e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos?
14
Porque esta palavra está mui perto de ti, na tua boca, e no teu coração, para a
cumprires.
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Romanos 10:6-10
6
Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao
céu? (isto é, a trazer do alto a Cristo.) 7 Ou: Quem descerá ao abismo? (isto é, a tornar
a trazer dentre os mortos a Cristo.) 8 Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua
boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos, 9 A saber: Se com a tua
boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, serás salvo. 10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a
boca se faz confissão para a salvação.
**********************************************************************
Paulo em Romanos toma uma passagem da Escritura em Deuteronômio que é direcionada a Israel
e aplica-a aos cristãos. (Alguns podem se questionar quanto à interpretação que Paulo coloca sobre
a passagem de Deuteronômio, mas mediante estudo mais atento isso pode ser esclarecido. No
contexto, quando Paulo usa o termo “Cristo” em Romanos 10:6-7, ele quer dizer “o sistema de
doutrina ensinado por Cristo”. Paulo usa o mesmo tipo de terminologia quando fala de “pregar a
Cristo” em Fp. 1:15). Paulo está na passagem de Romanos demonstrando que não está além do
alcance dos gentios o ser salvos do pecado. Ele prova isso se referindo à passagem em
Deuteronômio, onde Moisés assegura aos israelitas que não estava além do alcance deles o ser salvo
do pecado e da morte. Essa passagem só faz sentido se os cristãos (tanto judeus como gentios)
forem considerados por Paulo como membros verdadeiros de Israel. De outra forma, Paulo parece
ser culpado de distorção grosseira da Escritura.

**********************************************************************

CITAÇÃO #3 (Dt. 31:6 / Hb. 13:5)
Deuteronômio 31:1-6
1
Depois foi Moisés, e falou estas palavras a todo o Israel, 2 E disse-lhes: Da idade de
cento e vinte anos sou eu hoje; já não poderei mais sair e entrar; além disto o SENHOR
me disse: Não passarás o Jordão. 3 O SENHOR teu Deus passará adiante de ti; ele
destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas; Josué passará adiante de ti,
como o SENHOR tem falado. 4 E o SENHOR lhes fará como fez a Siom e a Ogue, reis
dos amorreus, e à sua terra, os quais destruiu. 5 Quando, pois, o SENHOR vo-los der
diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho
ordenado. 6 Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos espanteis diante deles;
porque o SENHOR teu Deus é o que vai contigo; não te deixará nem te desamparará.
Hebreus 13:5-6
5

Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque ele
disse: Não te deixarei, nem te desampararei. 6 E assim com confiança ousemos dizer:
O SENHOR é o meu ajudador, e não temerei O que me possa fazer o homem.
**********************************************************************

O autor de Hebreus diz para os cristãos evitarem descontentamento ao perceber que Deus nunca
os deixará ou desamparará. Mas de onde ele pegou essa declaração confortadora? Do livro de
Deuteronômio, onde Moisés diz aos israelitas que Deus nunca os deixará ou desamparará!
Portanto, para o Novo Testamento fazer sentido, devemos supor que para o autor de Hebreus, os
cristãos eram os verdadeiros israelitas. A propósito, alguém poderia dizer: “Mas os versículos de
Deuteronômio declaram que Deus nunca abandonaria ou desampararia os israelitas; assim, como
você explica sua idéia diante do fato que Deus verdadeiramente desamparou o ‘Israel Racial’ e
substituiu-o com a Igreja?”. Ao que replicaríamos com uma passagem da Escritura do mesmo
capítulo do nosso confortante versículo em Deuteronômio, a saber, Dt. 31:16-17: “E disse o
SENHOR a Moisés: Eis que dormirás com teus pais; e este povo se levantará, e prostituir-se-á indo
após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que
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tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e
esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado”. Assim, a menos que digamos que Deus se
contradiz, devemos chegar à conclusão que a promessa de Deus de “nunca desamparar” Israel era
(desde o princípio) condicional à obediência de Israel a Deus. E assim é com os cristãos. Enquanto
obedecemos a Deus, podemos estar certos que Deus está sempre conosco.2

**********************************************************************

CITAÇÃO #4 (Dt. 32:36 / Sl. 135:14 / Hb. 10:30)
Deuteronômio 32:36-38
36
Porque o SENHOR fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos;
quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. 37 Então dirá:
Onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, 38 De cujos sacrifícios
comiam a gordura, e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se, e vos ajudem,
para que haja para vós esconderijo.
Salmo 135:8-14
8
O que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais; 9 O que enviou
sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos; 10 O que
feriu muitas nações, e matou poderosos reis: 11 A Siom, rei dos amorreus, e a Ogue, rei
de Basã, e a todos os reinos de Canaã; 12 E deu a sua terra em herança, em herança a
Israel, seu povo. 13 O teu nome, ó SENHOR, dura perpetuamente, e a tua memória, ó
SENHOR, de geração em geração. 14 Pois o SENHOR julgará o seu povo, e se
arrependerá com respeito aos seus servos.
Hebreus 10:28-31
28

Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de
duas ou três testemunhas. 29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado
merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança
com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? 30 Porque bem conhecemos
aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez:
O Senhor julgará o seu povo. 31 Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
**********************************************************************

Tanto Deuteronômio como Salmos assegura aos israelitas que Deus julgará “o seu povo”, os
israelitas. Hebreus adverte os cristãos que Deus julgará “o seu povo”, os cristãos!

**********************************************************************

CITAÇÃO #5 (Sl. 22:22 / Hb. 2:12)
Salmo 22:22-24
22
Então declararei o teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da
congregação. 23 Vós, que temeis ao SENHOR, louvai-o; todos vós, semente de Jacó,
glorificai-o; e temei-o todos vós, semente de Israel. 24 Porque não desprezou nem
abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto; antes, quando ele clamou,
o ouviu.

2
Nota do tradutor: Nunca devemos esquecer que permanecemos fiéis unicamente porque Deus nos preserva, e nos faz perseverar.
Mas essa obra de Deus é restrita aos eleitos, e não a todos sem distinção. Sendo assim, os judeus da antiga dispensação que
permaneceram fiéis haviam sido eleitos, antes da fundação do mundo.
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Hebreus 2:9-15
9
Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco
menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus,
provasse a morte por todos. 10 Porque convinha que aquele, para quem são todas as
coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas
aflições o príncipe da salvação deles. 11 Porque, assim o que santifica, como os que são
santificados, são todos de um; por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos,
12
Dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, Cantar-te-ei louvores no meio
da congregação. 13 E outra vez: Porei nele a minha confiança. E outra vez: Eis-me aqui
a mim, e aos filhos que Deus me deu. 14 E, visto como os filhos participam da carne e do
sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o
que tinha o império da morte, isto é, o diabo; 15 E livrasse todos os que, com medo da
morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
**********************************************************************
No Salmo 22 é profetizado que o Cristo “declarará o nome de Deus aos seus irmãos”, que são os
israelitas. Todavia, o autor de Hebreus diz que os irmãos de Cristo são “os que são santificados”
(Hb. 2:11), isto é, os cristãos! Novamente, a menos que concordemos que a citação em Hebreus
está lamentavelmente fora de contexto, devemos concluir que a Igreja é Israel de acordo com o
Novo Testamento.

**********************************************************************

CITAÇÃO #6 (Sl. 44:22 / Rm. 8:36)
Salmo 44:4-11, 22
4
Tu és o meu Rei, ó Deus; ordena salvações para Jacó. 5 Por ti venceremos os nossos
inimigos; pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. 6 Pois eu não
confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. 7 Mas tu nos salvaste dos nossos
inimigos, e confundiste os que nos odiavam. 8 Em Deus nos gloriamos todo o dia, e
louvamos o teu nome eternamente. (Selá.) 9 Mas agora tu nos rejeitaste e nos
confundiste, e não sais com os nossos exércitos. 10 Tu nos fazes retirar do inimigo, e
aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. 11 Tu nos entregaste como ovelhas para
comer, e nos espalhaste entre os gentios. … 22 Sim, por amor de ti, somos mortos
todo o dia; somos reputados como ovelhas para o matadouro.
Romanos 8:35-39
35

Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36 Como está escrito: Por amor de ti
somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o
matadouro. 37 Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele
que nos amou. 38 Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39 Nem a altura,
nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
**********************************************************************
Paulo cita um versículo que fala sobre a perseguição de israelitas e aplica-o aos cristãos que
passavam por tribulações.

**********************************************************************
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CITAÇÃO #7 (Sl. 95:7-11 / Hb. 3:7-11)
Salmo 95:6-11
6
Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do SENHOR que nos criou. 7
Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje
ouvirdes a sua voz, 8 Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação
e como no dia da tentação no deserto; 9 Quando vossos pais me tentaram, me
provaram, e viram a minha obra. 10 Quarenta anos estive desgostado com esta
geração, e disse: É um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus
caminhos. 11 A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Hebreus 3:7-11
7
Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz, 8 Não endureçais
os vossos corações, Como na provocação, no dia da tentação no deserto. 9 Onde
vossos pais me tentaram, me provaram, E viram por quarenta anos as minhas
obras. 10 Por isso me indignei contra esta geração, E disse: Estes sempre erram em
seu coração, E não conheceram os meus caminhos. 11 Assim jurei na minha ira Que
não entrarão no meu repouso. 12 Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um
coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. 13 Antes, exortai-vos uns aos outros
todos os dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça
pelo engano do pecado; 14 Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos
firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. 15 Enquanto se diz: Hoje, se
ouvirdes a sua voz, Não endureçais os vossos corações, como na provocação. 16 Porque,
havendo-a alguns ouvido, o provocaram; mas não todos os que saíram do Egito por
meio de Moisés. 17 Mas com quem se indignou por quarenta anos? Não foi porventura
com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 18 E a quem jurou que não
entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? 19 E vemos que não
puderam entrar por causa da sua incredulidade.

CITAÇÃO #8 (Sl. 130:7-11 / Hb. 3:7-11)
Salmo 95:6-11
6
Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do SENHOR que nos criou. 7
Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje
ouvirdes a sua voz, 8 Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação
e como no dia da tentação no deserto; 9 Quando vossos pais me tentaram, me
provaram, e viram a minha obra. 10 Quarenta anos estive desgostado com esta
geração, e disse: É um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus
caminhos. 11 A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Hebreus 3:7-11
7
Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz, 8 Não endureçais os
vossos corações, Como na provocação, no dia da tentação no deserto. 9 Onde vossos
pais me tentaram, me provaram, E viram por quarenta anos as minhas obras. 10
Por isso me indignei contra esta geração, E disse: Estes sempre erram em seu
coração, E não conheceram os meus caminhos. 11 Assim jurei na minha ira Que
não entrarão no meu repouso. 12 Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um
coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. 13 Antes, exortai-vos uns aos outros
todos os dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça
pelo engano do pecado; 14 Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos
firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. 15 Enquanto se diz: Hoje, se
Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9)
www.monergismo.com

7

ouvirdes a sua voz, Não endureçais os vossos corações, como na provocação. 16 Porque,
havendo-a alguns ouvido, o provocaram; mas não todos os que saíram do Egito por
meio de Moisés. 17 Mas com quem se indignou por quarenta anos? Não foi porventura
com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 18 E a quem jurou que não
entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? 19 E vemos que não
puderam entrar por causa da sua incredulidade.

CITAÇÃO #9 (Is. 28:16 / Rm. 10:11 / Ef. 2:20 / 1Pe. 2:6)
Isaías 28:14-16
14
Ouvi, pois, a palavra do SENHOR, homens escarnecedores, que dominais este povo
que está em Jerusalém. 15 Porquanto dizeis: Fizemos aliança com a morte, e com o
inferno fizemos acordo; quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque
pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. 16
Portanto assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma
pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada;
aquele que crer não se apresse.
**********************************************************************
Observe que esse versículo diz que a “pedra”, a “pedra já provada”, a “pedra preciosa de esquina”
(isto é, o Messias) será um fundamento firme EM SIÃO. O Novo Testamento está familiarizado
com esse versículo, usando-o pelo menos três vezes nas passagens que seguem. Contudo, ao invés
de localizar o cumprimento da passagem na Palestina, o cumprimento é visto como sendo no
mundo inteiro, entre cristãos de origem judaica e gentílica. Como isso é possível, a menos que Sião
esteja agora destituída de todas as conotações geográficas, e refira-se à Igreja?

**********************************************************************

Romanos 10:9-13
9
A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10 Visto que com o coração se crê para
a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11 Porque a Escritura diz: Todo
aquele que nele crer não será confundido. 12 Porquanto não há diferença entre judeu e
grego; porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
13
Porque todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo.
Efésios 2:19-22
19
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da
família de Deus; 20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que
Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; 21 No qual todo o edifício, bem ajustado,
cresce para templo santo no Senhor. 22 No qual também vós juntamente sois edificados
para morada de Deus em Espírito.
1 Pedro 2:4-8
4
E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para
com Deus eleita e preciosa, 5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa
espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por
Jesus Cristo. 6 Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a
pedra principal da esquina, eleita e preciosa; E quem nela crer não será
confundido. 7 E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, A
pedra que os edificadores reprovaram, Essa foi a principal da esquina, 8 E uma pedra de
tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo
desobedientes; para o que também foram destinados.
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CITAÇÃO #10 (Is. 49:8 / 2Co. 6:2)
Isaías 49:1-21
1
OUVI-ME, ilhas, e escutai vós, povos de longe: O SENHOR me chamou desde o
ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. 2 E fez a minha
boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu; e me pôs como
uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava; 3 E me disse: Tu és meu servo; és Israel,
aquele por quem hei de ser glorificado. 4 Porém eu disse: Debalde tenho trabalhado,
inútil e vãmente gastei as minhas forças; todavia o meu direito está perante o SENHOR,
e o meu galardão perante o meu Deus. 5 E agora diz o SENHOR, que me formou desde
o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó; porém Israel não se deixará
ajuntar; contudo aos olhos do SENHOR serei glorificado, e o meu Deus será a minha
força. 6 Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e
tornares a trazer os preservados de Israel; também te dei para luz dos gentios, para seres
a minha salvação até à extremidade da terra. 7 Assim diz o SENHOR, o Redentor de
Israel, o seu Santo, à alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que
dominam: Os reis o verão, e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de
ti se inclinarão, por amor do SENHOR, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu.
8
Assim diz o SENHOR: No tempo aceitável te ouvi e no dia da salvação te ajudei, e
te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em
herança as herdades assoladas; 9 Para dizeres aos presos: Saí; e aos que estão em trevas:
Aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. 10
Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá; porque o que se
compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. 11 E farei
de todos os meus montes um caminho; e as minhas estradas serão levantadas. 12 Eis que
estes virão de longe, e eis que aqueles do norte, e do ocidente, e aqueles outros da terra
de Sinim. 13 Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo,
porque o SENHOR consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. 14 Porém
Sião diz: Já me desamparou o SENHOR, e o meu Senhor se esqueceu de mim. 15
Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se
compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo
eu não me esquecerei de ti. 16 Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei; os teus
muros estão continuamente diante de mim. 17 Os teus filhos pressurosamente virão, mas
os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. 18 Levanta os teus olhos
ao redor, e olha; todos estes que se ajuntam vêm a ti; vivo eu, diz o SENHOR, que de
todos estes te vestirás, como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. 19 Porque
nos teus desertos, e nos teus lugares solitários, e na tua terra destruída, agora te verás
apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. 20 E até
mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: Muito estreito é para mim este
lugar; aparta-te de mim, para que possa habitar nele. 21 E dirás no teu coração: Quem
me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária; entrara em cativeiro, e me retirara;
quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha; e estes onde estavam?
2 Coríntios 6:1-2
1
E NÓS, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de
Deus em vão 2 (Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável E socorri-te no dia da
salvação; Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação).
**********************************************************************

Em 2 Coríntios, Paulo cita Is. 49:8 para dizer aos coríntios que agora mesmo é o tempo apropriado
para se preocupar com a salvação. O interessante sobre essa citação é que Is. 49 é sobre a vinda de
Cristo, e em Is. 49:8 Deus promete responder aos pedidos do Cristo e ajudá-no no “dia da
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salvação”. No mesmo versículo, Deus também promete “restaurar a terra” de Israel e “dar-lhes as
herdades assoladas”. O versículo após 49:8 fala sobre ajuntar de novo os israelitas à desolada Israel,
que então prospera e é confortada por Deus. Agora, é isso o que aconteceu nos tempos de Cristo e
os apóstolos? Não, não foi. O Israel literal, ou seja, a terra de Israel foi devastada durante duas
guerras massivas, e por fim os judeus foram expulsos de Jerusalém. Como é possível, então, Paulo
dizer que Is. 49 refere-se aos tempos em que ele vivia? Porque quando a passagem é tirada do
“Israel Racial” e dada ao Israel de Deus, ela está falando sobre a edificação da Sião Espiritual, a
Igreja. Está falando sobre reparar os lugares desolados do mundo pela conversão a Cristo. Onde
quer que uma conversão a Cristo ocorra, ali um “preso” é posto em liberdade, como Is. 49:9 diz.

**********************************************************************

CITAÇÃO #11 (Is. 52:7 / Rm. 10:15)
Isaías 52:1-10
1
Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião; veste-te das tuas roupas formosas,
ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem
imundo. 2 Sacode-te do pó, levanta-te, e assenta-te, ó Jerusalém: solta-te das cadeias de
teu pescoço, ó cativa filha de Sião. 3 Porque assim diz o SENHOR: Por nada fostes
vendidos; também sem dinheiro sereis resgatados. 4 Porque assim diz o Senhor DEUS:
O meu povo em tempos passados desceu ao Egito, para peregrinar lá, e a Assíria sem
razão o oprimiu. 5 E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o SENHOR, pois o meu
povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o
SENHOR; e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. 6 Portanto o meu
povo saberá o meu nome; pois, naquele dia, saberá que sou eu mesmo o que falo: Eisme aqui. 7 Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas
novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a
Sião: O teu Deus reina! 8 Eis a voz dos teus atalaias! Eles alçam a voz, juntamente
exultam; porque olho a olho verão, quando o SENHOR fizer Sião voltar. 9 Clamai
cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém; porque o SENHOR consolou o seu
povo, remiu a Jerusalém. 10 O SENHOR desnudou o seu santo braço perante os olhos de
todas as nações; e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
Romanos 10:13-15
13
Porque todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo. 14 Como, pois,
invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram? e
como ouvirão, se não há quem pregue? 15 E como pregarão, se não forem enviados?
como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos
que trazem alegres novas de boas coisas.
**********************************************************************

O profeta Isaías profetiza um tempo quando as “boas novas” (o evangelho) seriam proclamadas a
Jerusalém (Is. 52:7). Mas olhemos para essas “boas novas” mais detidamente. Em Is. 52:1, somos
informados que os incircuncisos não entrarão em Sião. Em Is. 52:2, vemos que os israelitas
escravizados seriam libertos. O Senhor retornará a Sião (Is. 52:8), e as ruínas de Jerusalém serão
reconstruídas. Tudo isso pode ser visto ao ler nossa seleção do Antigo Testamento. Mas Paulo cita
Is. 52:7 e refere tal passagem àqueles que espalham as “boas novas” sobre Jesus, o Cristo. Em
Isaías, os mensageiros vão até a Jerusalém desolada, e no Novo Testamento, os mensageiros vão ao
mundo de pecadores, resultando em conversão! Uma vez mais, Paulo esvazia a mensagem de Isaías
de sua geografia e etnia, e aplica-a ao Novo Israel, a Igreja cristã. Além disso, são os espiritualmente
incircuncisos que não são permitidos na Igreja de Deus, e ser membro natural não mais tem a ver
com entrar em Jerusalém.

**********************************************************************
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CITAÇÃO #12 (Is. 54:1 / Gl. 4:27)
Isaías 54:1-8
1
CANTA alegremente, ó estéril, que não deste à luz; rompe em cântico, e exclama
com alegria, tu que não tiveste dores de parto; porque mais são os filhos da mulher
solitária, do que os filhos da casada, diz o SENHOR. 2 Amplia o lugar da tua tenda, e
estendam-se as cortinas das tuas habitações; não o impeças; alonga as tuas cordas, e fixa
bem as tuas estacas. 3 Porque transbordarás para a direita e para a esquerda; e a tua
descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. 4 Não
temas, porque não serás envergonhada; e não te envergonhes, porque não serás
humilhada; antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais
do opróbrio da tua viuvez. 5 Porque o teu Criador é o teu marido; o SENHOR dos
Exércitos é o seu nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor; que é chamado o Deus de
toda a terra. 6 Porque o SENHOR te chamou como a mulher desamparada e triste de
espírito; como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. 7 Por um
breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei; 8 Com um
pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento; mas com benignidade eterna
me compadecerei de ti, diz o SENHOR, o teu Redentor.
Gálatas 4:21-31
21
Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? 22 Porque está
escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre. 23 Todavia, o que
era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa. 24 O que
se entende por alegoria; porque estas são as duas alianças; uma, do monte Sinai,
gerando filhos para a servidão, que é Agar. 25 Ora, esta Agar é Sinai, um monte da
Arábia, que corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos.
26
Mas a Jerusalém que é de cima é livre; a qual é mãe de todos nós. 27 Porque está
escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz; Esforça-te e clama, tu que não estás de
parto; Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. 28 Mas
nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. 29 Mas, como então aquele que era
gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também
agora. 30 Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo
algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. 31 De maneira que, irmãos, somos
filhos, não da escrava, mas da livre.
**********************************************************************
Isaías profetiza um tempo quando Sião expandirá grandemente, e conquistará nações estrangeiras
(Is. 54:2). Paulo diz que a passagem refere-se à Sião Celestial (a Igreja cristã), que está tendo muitos
filhos. Uma vez mais, uma passagem no Antigo Testamento foi tirada do “Israel Racial” (por causa
do pecado, como aprendemos a partir de outras passagens) e aplicada aos cristãos.

**********************************************************************

CITAÇÃO #13 (Jr. 31:31-34 / Hb. 8:8-12)
Jeremias 31:31-35
31
Eis que dias vêm, diz o SENHOR, em que farei uma aliança nova com a casa de
Israel e com a casa de Judá. 32 Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia
em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; porque eles invalidaram
a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o SENHOR. 33 Mas esta é a
aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o SENHOR: Porei
a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu serei o seu Deus e
eles serão o meu povo. 34 E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada
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um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao SENHOR; porque todos me conhecerão,
desde o menor até ao maior deles, diz o SENHOR; porque lhes perdoarei a sua
maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. 35 Assim diz o SENHOR,
que dá o sol para luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para luz da noite, que
agita o mar, bramando as suas ondas; o SENHOR dos Exércitos é o seu nome.
Hebreus 8:6-13
6
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma
melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. 7 Porque, se aquela
primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. 8 Porque,
repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, Em que com a casa de
Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, 9 Não segundo a
aliança que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão, para os tirar da
terra do Egito; Como não permaneceram naquela minha aliança, Eu para eles não
atentei, diz o Senhor. 10 Porque esta é a aliança que depois daqueles dias Farei com
a casa de Israel, diz o Senhor; Porei as minhas leis no seu entendimento, E em seu
coração as escreverei; E eu lhes serei por Deus, E eles me serão por povo; 11 E não
ensinará cada um a seu próximo, Nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o
Senhor; Porque todos me conhecerão, Desde o menor deles até ao maior. 12 Porque
serei misericordioso para com suas iniqüidades, E de seus pecados e de suas
prevaricações não me lembrarei mais. 13 Dizendo Nova aliança, envelheceu a
primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar.
**********************************************************************

O profeta Jeremias diz que o Pacto Mosaico seria descartado no futuro, por causa da contínua
desobediência israelita a Deus (Jr. 31:32). No lugar desse pacto Deus faria um “novo pacto” (Jr.
31:31). E com quem Deus faria esse pacto? Com “a casa de Israel e com a casa de Judá”! Até
mesmo o Novo Testamento cita essa parte da profecia, e, todavia, remete a profecia aos cristãos!
Novamente, como isso é possível, a menos que o autor de Hebreus visse os cristãos como o
verdadeiro Israel?

**********************************************************************

CITAÇÃO #14 (Os. 1:10 & 2:23 / Rm. 9:25-26 / 1Pe. 2:10)
Oséias 1:1-11
1
Palavra do SENHOR, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias,
Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 2
O princípio da palavra do SENHOR por meio de Oséias. Disse, pois, o SENHOR a
Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição; porque a terra
certamente se prostitui, desviando-se do SENHOR. 3 Foi, pois, e tomou a Gômer, filha
de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. 4 E disse-lhe o SENHOR: Põe-lhe o
nome de Jizreel; porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú,
e farei cessar o reino da casa de Israel. 5 E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale
de Jizreel. 6 E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: Põe-lhe o
nome de Lo-Ruama; porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel,
mas tudo lhe tirarei. 7 Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo
SENHOR seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra,
nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. 8 E, depois de haver desmamado a Lo-Ruama,
concebeu e deu à luz um filho. 9 E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-Ami; porque vós
não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. 10 Todavia o número dos filhos de Israel
será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se; e acontecerá que no
lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do
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Deus vivo. 11 E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e
constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra; porque grande será o dia de
Jizreel.
Oséias 2:21-23
21
E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o SENHOR; eu atenderei aos céus, e
estes atenderão à terra. 22 E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes
atenderão a Jizreel. 23 E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que
não obteve misericórdia; e eu direi àquele que não era meu povo: Tu és meu povo; e
ele dirá: Tu és meu Deus!
Romanos 9:22-26
22
E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição; 23 Para que
também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para
glória já dantes preparou, 24 Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre
os judeus, mas também dentre os gentios? 25 Como também diz em Oséias: Chamarei
meu povo ao que não era meu povo; E amada à que não era amada. 26 E sucederá que
no lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu povo; Aí serão chamados filhos do
Deus vivo.
1 Pedro 2:9-10
9
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para
que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz; 10 Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que
não tínheis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.

**********************************************************************

Em Oséias, Deus anuncia que o povo de Israel, devido ao pecado, não era mais o povo de Deus.
Contudo, Deus não tinha finalizado com Israel ainda, e profetiza um tempo no futuro no qual os
israelitas serão novamente chamados povo de Deus (Os. 1:10, 2:23). Tanto Paulo como Pedro
citam as passagens de Oséias como se referindo aos gentios que se converteram a Cristo, uma
posição que é impossível de ser sustentada, a menos que os privilégios de Israel apliquem-se agora a
qualquer um, a despeito de descendência física, conquanto se arrependa e obedeça à Palavra de
Deus. Assim, a Igreja é o Israel verdadeiro agora.

**********************************************************************

CITAÇÃO #15 (Os. 13:14 / 1Co. 15:55)
Oséias 13:9-16
9
Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. 10
Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes,
dos quais disseste: Dá-me rei e príncipes? 11 Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu
furor. 12 A iniqüidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. 13 Dores de
mulher de parto lhe sobrevirão; ele é um filho insensato; porque é tempo e não está no
lugar em que deve vir à luz. 14 Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da
morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O
arrependimento está escondido de meus olhos. 15 Ainda que ele dê fruto entre os irmãos,
virá o vento leste, vento do SENHOR, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e
secar-se-á a sua fonte; ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. 16 Samaria
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virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus; cairão à espada, seus filhos
serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio.
1 Coríntios 15:50-55
50

E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. 51 Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade,
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados; 52 Num momento, num abrir
e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53 Porque convém que isto
que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da
imortalidade. 54 E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto
que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita:
Tragada foi a morte na vitória. 55 Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó
inferno, a tua vitória?
**********************************************************************
Muitos citam a passagem de Paulo sobre a ressurreição – “Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó inferno, a tua vitória?” – sem perceber de onde procede tal expressão. Sua origem está
em Oséias 13:14, onde refere-se a Deus ressuscitando israelitas da sepultura, a terra dos mortos.
Contudo, em 1 Coríntios, Paulo usa essa passagem para provar a ressurreição daqueles que herdam
o reino de Deus, isto é, os crentes em Cristo. Não é possível provar isso a partir de Oséias 13:14, a
menos que pressuponhamos que a Igreja cristã é agora o Israel de Deus.

**********************************************************************

CITAÇÃO #16 (Joel 2:32 / Rm. 10:13)
Joel 2:32
32
E há de ser que todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo; porque
no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o SENHOR, e entre
os sobreviventes, aqueles que o SENHOR chamar.
Romanos 10:9-13
9

A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10 Visto que com o coração se crê para
a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11 Porque a Escritura diz: Todo
aquele que nele crer não será confundido. 12 Porquanto não há diferença entre judeu e
grego; porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
13
Porque todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo.
**********************************************************************
O profeta Joel diz que “todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo”. Muitas pessoas
conhecem essa frase, mas apenas em Romanos 10:13. Notavelmente, Joel dá a localização de onde
as pessoas invocariam ao Senhor: “no monte Sião e em Jerusalém”, lugares bem distantes de Roma,
onde o povo a quem Paulo estava escrevendo vivia. Não faria sentido Paulo aplicar essa passagem
aos cristãos, a menos que (uma vez mais!) essa passagem tenha sido tirada do “Israel Racial” e agora
pertença ao Israel verdadeiro, isto é, a Igreja.

**********************************************************************

Fonte: The Church Is Israel Now, Charles Parson, p. 67-72.
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